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Sanering vid spill av brandfarlig vara o. dyl. 
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1. Allmänt 
 

Följande bestämmelser skall tillämpas när spill av brandfarlig vara o. dyl. (bensin, diesel, motor- och 

hydraulolja mm) skett inom Arlanda flygplatsområde (landside). 

 
2. Trafikalt 
 
2.1 Saneringsutrustning 
 

Saneringsutrustning för sanering av mindre spill finns utplacerad vid varje markerad uppställningsplats för 

flygplan.  

 

3. Safety 
  
3.1 Sanering av flygbränsle, diesel, motor- och hydraulolja 
 

Vid spill skall Flygplatsräddningstjänsten omgående larmas. Den som orsakat spillet eller den som upptäcker 

ett spill skall omgående påbörja sanering, täta läckage och i det fall läckaget inte kan stoppas – så långt som 

möjligt begränsa utflödet. 

 

Flygplatsräddningstjänsten larmas via LC (Ledningscentralen) tel. 08-797 66 66 alt. Snabbtelefon 2000. 

 

3.2 Sanering av bensin och liknande brandfarlig vara  
 

OBS! Mycket stor risk för antändning av bränsleångor!  
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Vid spill skall Flygplatsräddningstjänsten omgående larmas. Den som orsakat spillet eller den som upptäcker 

ett spill skall omgående påbörja sanering. Åtgärder för att eliminera risken för brand och explosion skall 

omedelbart vidtagas, varvid omgivningen (trafik, gnistor eller andra heta källor) särskilt beaktas.  

 

Se till att släckutrustning finns tillhands och påbörja sanering. 

 

Flygplatsräddningstjänsten larmas via LC (Ledningscentralen), tel. 08-797 66 66 alt. Snabbtelefon 

2000. 

 

4. Security 
- 

  

 
5. Miljö 
 

Spill skall så långt möjligt hindras från att nå dagvattenbrunnar. Om risk finns att spill kan nå 

dagvattennätet eller ej hårdgjord mark skall anmälan snarast göras till ARO och ADO som kontaktar 

SATFi och rapporterar till flygplatsens miljöstab.  
 

Uppsamlat spill skall betraktas som farligt avfall och skall hållas skilt från annat avfall. Flygplatsens fälttjänst 

skall tillkallas för borttransport av uppsamlat spill. Transporten beställes genom Arlanda Service Center, 

SACCb. 

 

6. Referens 
 

Kontaktpersoner  

 
SAAR Flygplatsräddningstjänsten   08-797 64 40 

 

SAAR Flygplatsräddningstjänsten, Airport Rescue Officer (ARO)         08-797 64 32, 24h 

 

 

 

 

 


